
 

 

 
 1 עיריית נשר

 2 

 3 

 4 ,2020ר ינואב 29 תש"ף, ג' שבט רביעי, שהתקיימה ביום מועצת העירפרוטוקול ישיבת 

 5 , נשר.20דרך השלום  , בבניין העירייה,ע"ש מסעוד אלימלך חדר ישיבותב 19:00שעה ב

 6  : משתתפים

 7 מר רועי לוי, ראש העיר

 8 מר ישי יעיש איבגי, מ"מ וסגן ראש העיר

 9 עיר ה אשמר תומר כהן, סגן ר

 10 אורגי גרשקוביץ, סגן ראש העירמר ג

 11 גב' אדוה קאופמן, משנה לראש העיר 

 12 הגב' פרח אסטרוגנו, חברת מועצ

 13 מר דני קרן, חבר מועצה

 14 גב' שגית גליק, חברת מועצה

 15 מר לאוניד נסימוביץ, חבר מועצה

 16 מר יחיאל אדרי, חבר מועצה 

 17 מר שלומי זינו, חבר מועצה

 18 צהמר יחיאל אדרי, חבר מוע

 19 מר זאב שפיגלר, חבר מועצה

 20 נעדר:

 21 מר אברהם בינמו, חבר מועצה

 22 מוזמנים:

 23 מר צחי שומרוני, מנכ"ל העירייה

 24 מר זאב זימל, גזבר העירייה

 25 מר גלעד הישג, מבקר העירייה

 26 , היועמ"שאורי גרינברגרעו"ד 

 27 גב' שרון שלמה, לשכת ראש העיר

 28 מר ליאור האס, עוזר ראש העיר

( 892) 01/2020מס'  ,המניין מן ,ישיבת מליאת מועצת העיר  

 (2020בינואר  29)ג' שבט תש"ף  
 ]גתשע"ג

 ב, תשס"ט   
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 1 :םויה רדס לע

 2 .זאב שפיגלר –"הקמת ועדה לענייני ביקורת בעיריית נשר"  – ה לסדרהצע .1

 3 .מנשרים החברה הכלכלית לנשר בע"של  2018אישור דו"ח כספי לשנת  .2

 4 .רמעע"ש דוד  חטיבת הביניים ב' –חשבונות בנק מוס"ח  .3

 5 .אישור הלוואה ותוכנית פיתוח .4

 6 

 7 פרוטוקול 

 8לכל מי שהגיע, ליו"ר מועצת ערב טוב לכולם, ערב טוב גם לאורחים,  ע:"מר ר. לוי, רה

 9רונית גם שכן שהגיע לפה והסגן שלו וכל המועצה ושכנים הנוער העי

 10 892ואנשים. אנחנו פותחים את ישיבת מועצת העיר מן המניין 

 11. נוכחים: שלומי זינו, חבר מועצת 2020-, ישיבה ראשונה ל1/2020

 12ה, העיר, יחיאל אדרי, חבר מועצת העיר, גלעד הישג, מבקר העיריי

 13זאב זימל, גזבר העירייה, אורי גרינברגר, יועמ"ש העירייה, ליאור 

 14אנוכי האס, עוזר ראש העיר, ישי איבגי, ממלא מקום ראש העיר, 

 15גיאורגי גרשקוביץ, סגן ראש העיר, תומר כהן,  רועי לוי, ראש העיר,

 16סגן ראש העיר, צחי שומרוני, מנכ"ל העירייה, אדוה קאופמן, משנה 

 17ח אסטרוגנו, חברת מועצת העיר, דני קרן, חבר לראש העיר, פר

 18מועצת העיר, שגית גליק, חברת מועצת העיר, ולאוניד נוסימוביץ, 

 19דיע לי מראש, הוא נמצא לא נוכחים אבי בינמו, הו חבר מועצת העיר.

 20בחו"ל לרגל טיול וזאב שפיגלר  שלא נוכח. על סדר היום שלנו בעצם 

 21ם אז זה המקום גם כן שניה אחת לפני שאני אתחיל בסדר היו

 22להבהיר, טוב, אז בוא נמשיך הלאה, נברך רק את מי שהגיע כמובן. 

 23לפני שאתחיל אבקש  על סדר היום שלנו ארבע הצעות היום, אבל

 24 האם המצלמה הזאת של שלומי זינו מצלמת.לשאול 

 25 כן, כן מר ש. זינו:

 26העיר החלטה כי  קיבלה מועצת 871או.קי. לפי ישיבת מועצת העיר  ע:"מר ר. לוי, רה

 27באתר האינטרנט של העירייה או ישיבות המועצה יוקלטו וישודרו 

 28ברשתות החברתיות הנפוצות. שתיים, תיאסר הקלטה ו/או שידור 
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 1עצה באופן פרטני על ידי משתתפי הישיבה או הקהל של ישיבות המו

 2שנמצא באולם הישיבה, הצטרף זאב שפיגלר, חבר מועצת העיר, ערב 

 3שיבות ומחוצה לו, יו"ר הישיבה רשאי להתרות בחבר טוב, באולם הי

 4המועצה ו/או אדם מן הקהל שמקליט ו/או משדר את ישיבות 

 5לשלוש  המועצה ו/או האדם מן הקהלהמועצה. לא שמע חבר 

 6התראות להפסקת שידור ו/או הקלטה בישיבה אחת, רשאי יו"ר 

 7להורות על הוצאתו מהישיבה, הוצא חבר המועצה, רשאי הוא 

 8נס לישיבה לצורך הצבעה בלבד, לכן אני מבקש מר שלומי זינו להיכ

 9 לכבות את המצלמה על פי החלטת מועצת העיר.

 10 אני מבקש לקבל חוות דעת. מר ש. זינו:

 11 זה לא מעניין, יש החלטת מועצת עיר.  ע:", רהמר ר. לוי

 12 החלטה לא חוקית, מאז חודש ... מר ש. זינו:

 13 פסיק להקליט.אני מבקש ממך לה ע:"מר ר. לוי, רה

 14 ההצהרה לא חוקית, לא, זה לא חוקי, תביא חוות דעת משפטית. מר ש. זינו:

 15 זו ההחלטה. ע:"מר ר. לוי, רה

 16 .תביא חוות דעת משפטית מר ש. זינו:

 17 אני מבקש ממך להפסיק להקליט פעם ראשונה. ע:"מר ר. לוי, רה

 18 לא מפסיק. מר ש. זינו:

 19 לך שלא לי.ך, לא לי, אני מבטיח אתה תפריע לחברים של ע:"מר ר. לוי, רה

 20 אתה באת לפוצץ, אתה לא יודע להתמודד ... באת לפוצץ. מר ש. זינו:

 21 שניה. אני מבקש ממך להפסיק להקליט פעם ע:"מר ר. לוי, רה

 22 זה לא חוקי, לא חוקי מר ש. זינו:

 23 לפי החלטת מועצת העיר אני מבקש ממך  ע:"מר ר. לוי, רה

 24 לא חוקי מר ש. זינו:

 25 להפסיק להקליט פעם שלישית. ע:"רה לוי, מר ר.

 26 אני מבקש מהיועץ המשפטי לתת חוות דעת. מר ש. זינו:

 27 אתך.תצא בבקשה החוצה ותיקח את המצלמה יחד  ע:"מר ר. לוי, רה

 28 אני לא יוצא החוצה, אתה תצא החוצה.  מר ש. זינו:
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 1ריע תצא בבקשה החוצה ותיקח את המצלמה יחד אתך. אתה מפ ע:"מר ר. לוי, רה

 2 לניהול תקין של הישיבה.

 3 אתה מפריע לניהול התקין של הישיבה. יש חוק  מר ש. זינו:

 4 אתה מפריע לניהול התקין של הישיבה. ע:"מר ר. לוי, רה

 5 ... על פי חוק, יש יועץ משפטי, היועץ המשפטי יתן חוות דעת. נו:מר ש. זי

 6מבקש ממך לצאת אתה מפריע לניהול התקין של הישיבה, אני  ע:"מר ר. לוי, רה

 7 החוצה.

 8 אתה יכול לדבר עם עצמך. מר ש. זינו:

 9אני מבקש ממך לצאת החוצה, אתה מפריע לניהול התקין של  ע:"מר ר. לוי, רה

 10א החוצה, אתה מפריע לניהול התקין של הישיבה. קדימה, צ

 11הישיבה. אני מבקש ממך לצאת החוצה, אתה מפריע לניהול של 

 12 הישיבה. אתה לא רוצה לצאת?

 13 דבר עם עצמך, אתה לא עובד על פי חוק, דבר עם עצמך. . זינו:ש מר

 14 אתה לא רוצה לצאת? אין בעיה. ע:"מר ר. לוי, רה

 15 דבר עם עצמך. מר ש. זינו:

 16 זאב שפיגלר –לענייני ביקורת בעיריית נשר"  "הקמת ועדה –הצעה לסדר  - 1נושא מס' 

 17שפיגלר, ההצעה מצורפת הצעה לסדר, הקמת ועדת ביקורת, זאב  ע:"רהמר ר. לוי, 

 18אני מבקש ממך שלומי זינו, צא החוצה. אתה  אליכם, בבקשה,

 19 מפריע לישיבה

 20 אני מבקש מהיועץ המשפטי  מר ש. זינו:

 21 אתה מפריע לישיבה. ע:"מר ר. לוי, רה

 22 ...בכל ישיבה מר ש. זינו:

 23 אני אעלה את זה  אתה מפריע לישיבה, ע:"מר ר. לוי, רה

 24 ועמ"ש חוות דעת היחוות דעת,  מר ש. זינו:

 25 אני אעלה את זה להצבעה בלי דיון, אתה מפריע לדיון  ע:"מר ר. לוי, רה

 26 לעניין האי חוקיות... מר ש. זינו:

 27 אתה מפריע לדיון.  ע:"מר ר. לוי, רה

 28 תצעק, תרים קול מר ש. זינו:
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 1 אתה רוצה להציע את ההצעה שלך?  אתה מפריע לדיון. זאב, ע:"מר ר. לוי, רה

 2 ...אתה עושה פרובוקציות  נו:מר ש. זי

 3בבקשה זאב, אבל רק שניה, לפני שאתה מדבר, שלומי, תצא בבקשה  ע:"מר ר. לוי, רה

 4 החוצה, אתה מפריע לישיבה.

 5 איזה פרובוקאטור, אתה פרובוקאטור מהזן הנחות ביותר. מר ש. זינו:

 6 החוצה.בבקשה תצא  ע:"מר ר. לוי, רה

 7 נחות ביותר.אתה פרובוקאטור מהזן ה מר ש. זינו:

 8 בבקשה תצא החוצה. ע:"מר ר. לוי, רה

 9 אני לא אצא. מר ש. זינו:

 10 בבקשה תצא החוצה. ע:"מר ר. לוי, רה

 11 לא אצא.  מר ש. זינו:

 12זאב, בבקשה, תציג את הישיבה שלך, רק תבקש מהחבר שלך  ע:"מר ר. לוי, רה

 13צה כי הוא מפריע לך להציג את שמפריע לך להציג שיצא החו

 14 ההצעה.

 15 הוא בוגר להחליט בעצמו.  :רלגיפש .זמר 

 16 לא, הוא לא בוגר להחליט בעצמו.  ע:"מר ר. לוי, רה

 17 אתה בוגר. מר ש. זינו:

 18בסופו של דבר יש כאן הצעת החלטה ויש מי שמפריע לנהל את  ע:"מר ר. לוי, רה

 19 הדיון, אני מבקש ממך 

 20 ל פי חוקיש חוק, רק ע מר ש. זינו:

 21 לצאת החוצה  את, תבקש ממנותבקש ממנו לצ ע:"מר ר. לוי, רה

 22 יש חוק... על פי חוק. מר ש. זינו:

 23 אחרת ניאלץ להצביע  ע:"מר ר. לוי, רה

 24 תתמודד עם הביקורת. מר ש. זינו:

 25 בלי, ניאלץ להצביע לצערי בלי דיון. ע:"מר ר. לוי, רה

 26 תתמודד, תתמודד, אתה ... מר ש. זינו:

 27 אז עדיף שהוא יצא החוצה ע:"לוי, רה מר ר.

 28 תתמודד זינו:ש. מר 
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 1 ניאלץ להצביע בלי דיון. ע:"מר ר. לוי, רה

 2 יש חוק, יש חוק. מר ש. זינו:

 3בבקשה זאב שפיגלר, אתה מוזמן להציג את ההצעה שלך, אבל רק  ע:"מר ר. לוי, רה

 4 לפני זה שלומי זינו, תצא החוצה, אתה מפריע לניהול הישיבה.

 5 אני לא אצא החוצה, זה לא חוקי. זינו:מר ש. 

 6 אתה מפריע לניהול הישיבה. ע:". לוי, רהר מר

 7 אני לא יוצא החוצה.  מר ש. זינו:

 8 שלומי זינו, אתה מפריע לניהול הישיבה, תצא החוצה, פעם אחרונה  ע:"מר ר. לוי, רה

 9 יש יועץ משפטי, אדוני היועץ המשפטי  מר ש. זינו:

 10 ה.ם אחרונה שאני אומר, תעלה בבקשה את ההצעזה פע ע:"מר ר. לוי, רה

 11 אתה יכול להגיד את זה עשר פעמים. מר ש. זינו:

 12 149חברים, ההצעה של שפיגלר, אני אקריא אותה. "בהתאם לסעיף  ע:"מר ר. לוי, רה

 13עיריית נשר תקים את הוועדה לענייני ביקורת. חברי הוועדה יהיו 

 14י על פי החלטות הליכוד חברי מועצת העיר: זאב שפיגלר ויחיאל אדר

 15חבר  ב שיש יו"ר הוועדה לענייני הביקורת יהיהוסיעת נשר הכי טו

 B ,16 מועצת העיר שלומי זינו." אנחנו הקואליציה מתנגדים, לוחצים

 17 בבקשה.

 18רועי, אני חושב שאת ההצעה אני צריך להעלות, לא אתה. זה הצעה  מר ז. שפיגלר:

 19 שלי, אין לך זכות להעלות

 A ,20ברים מי שבעד להצביע הוא מפריע ואני בבקשה מעלה את זה. ח ע:"המר ר. לוי, ר

 C . 21ומי שנמנע  Bמי שנגד 

 22רועי, אתה לא יכול להעלות הצעה שאני מעלה אותה, זה לא הצעה  מר ז. שפיגלר:

 23 שלך.

 24 חברים, אני מקריא את ההצעה. ע:"מר ר. לוי, רה

 25 סליחה, זה ממש לא הצעה שלך.  מר ז. שפיגלר:

 26 או.קי. בסדר גמור. ע:"י, רהמר ר. לו

 27 זה זכותי, אני יכול לקחת אותה בחזרה, יכול לדרוש להעלות אותה.  :מר ז. שפיגלר

 28 מפריע לישיבה. ע:"מר ר. לוי, רה
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 1 זה מאוד פשוט.  מר י. אדרי:

 2 הוא מפריע לישיבה.  ע:"מר ר. לוי, רה

 3 מה שהוא יגיד לא תופס. מר י. אדרי:

 4שה כאן מן, אני לא משחק את המשחק שהוא מפריע ועוחבל על הז ע:"מר ר. לוי, רה

 5 ביע תצביעו.פרובוקציות, יש הצבעה, בא לכם להצ

 6 הפרובוקאטור זה אתה, הפרובוקאטור ... מר ש. זינו:

 7 בבקשה את התוצאות. אתם רוצים... ע:"מר ר. לוי, רה

 8 אתה לא יכול להתמודד, לא יכול להתמודד עם הביקורת  מר ש. זינו:

 9 רועי, אני רוצה להגיד  י:מר י. אדר

 10 אתה תוכל להתייחס, אתה תוכל להתייחס. ע:"מר ר. לוי, רה

 11 

 12אציין שהצעה זו בכלל לא חוקית, אף אחד לא הביא לנו מסמכים.  ע:"מר ר. לוי, רה

 13 ב' 149הרכב הוועדה אינו תואם את סעיף 

 14 ון עם עצמך תעשה דיון עם עצמך, תעשה די מר ש. זינו:

 15 ריות.לפקודת העי ע:"מר ר. לוי, רה

 16 בלשכה שלך, למה אתה בא לכאן בכלל? מר ש. זינו:

 17 של נשרים החברה הכלכלית לנשר בע"מ 2018אישור דו"ח כספי לשנת  - 2 'סמ אשונ

 18 .2ואנחנו עוברים להצעה מספר  ע:"מר ר. לוי, רה

 19 ון עם עצמו. למה אתה בא לפה, הוא עושה די מר ש. זינו:

 20 ברה הכלכלית., הח2018ת ח כספי לשנ"אישור דו ע:"מר ר. לוי, רה

 21הוא מדבר עם עצמו, עונה לעצמו איזה דיון, איזה מועצה, איזה  מר ש. זינו:

 22 דיון? 

 :הצעת החלטה
 תקים את הוועדה לענייני ביקורת.  רשנ תייריע

 .יו חברי מועצת העיר: זאב שפיגלר ויחיאל אדריחברי הוועדה יה
ביקורת יהיה חבר יו"ר הוועדה לענייני ה ,על פי החלטות הליכוד וסיעת נשר הכי טוב שיש

 מועצת העיר שלומי זינו.
 

 הצבעה:
 עדב 0
 נגד 9
 םיענמנ 0
 לא הצביעו 3
 התחדנ העצהה
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 1 בבקשה, כן, יחיאל בבקשה. ע:"מר ר. לוי, רה

 2 שיעשה דיון עם עצמו, מדבר עם עצמו, מצביע עם עצמו. מר ש. זינו:

 3 . אבל שלומי מפריע לך, לא נותן לך להתייחס ע:"וי, רהמר ר. ל

 4 חברי המועצה לא מדברים, לא מצביעים מר ש. זינו:

 5 אתה מדבר, אתה מפריע ליחיאל אדרי להתייחס. ע:"מר ר. לוי, רה

 6 אתה מפריע לדמוקרטיה, אתה מפריע לדמוקרטיה. מר ש. זינו:

 7 אתה מפריע ליחיאל אדרי להתייחס. ע:"מר ר. לוי, רה

 8 יא חתיכת פחדן. מר ש. זינו:

 9 שה החוצה.בבק תצא ע:"מר ר. לוי, רה

 10 אתה איש קטן. אתה פחדן ואתה איש קטן. מר ש. זינו:

 11 שלומי זינו, תצא בבקשה החוצה. ע:"מר ר. לוי, רה

 12פחדן ואיש קטן, אתה מפחד שייחשפו כל הניגודי אינטרסים שלך  מר ש. זינו:

 13 וכל השטויות. 

 14 2סעיף  ע:"מר ר. לוי, רה

 15 אתה מפחד... מר ש. זינו:

 16 2018ור דוח כספי לשנת איש ע:"מר ר. לוי, רה

 17 אתה מפחד מ... ביקורת. מר ש. זינו:

 18 נשרים החברה הכלכלית  ע:"מר ר. לוי, רה

 19 אתה פחדן ואיש קטן, פחדן אם אתה מתנהג ככה. מר ש. זינו:

 C . 20שנמנע להצביע , מי B, מי שנגד להצביע Aמי שבעד להצביע  ע:"מר ר. לוי, רה

 21 מיליון שקל... 53 מר ש. זינו:

 22 , בבקשה.A. הקואליציה בעד מצביעה Aמי שבעד מצביע  ע:"ר. לוי, רה מר

 23 פחדן מר ש. זינו:

 24 מי שרוצה להצביע בבקשה, זה הזמן להצביע.  ע:"מר ר. לוי, רה

 25 רועי... למעשה אם כולכם... מר ז. שפיגלר:

 26שלך החוצה, תוציא את החבר, תמשיך להגן, תוציא את החבר  ע:"מר ר. לוי, רה

 27 על הגזענות, תמשיך להגן על הגזענות.  תמשיך להגן

 28 אתה גזען. מר ש. זינו:
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 1 תמשיך להגן על הגזענות. ע:"מר ר. לוי, רה

 2אתה גזען! )מדברים ביחד, לא ברור( אתה מושחת... )מדברים ביחד,  מר ש. זינו:

 3 לא ברור( 

 4 

 5 ההצעה עוברת. ע:"מר ר. לוי, רה

 6נות שלך נובעת מעצם העלאת הטענה הזאת. שחיתות מה הגזע מר ש. זינו:

 7 שאתה עושה כאן.

 8 רמעע"ש דוד  חטיבת הביניים ב' –חשבונות בנק מוס"ח  - 3 'סמ אשונ

 9 , חשבונות בנק מוס"ח, מוסדות חינוך 3סעיף  ע:"מר ר. לוי, רה

 10 שאתה עושה כאן ומה שאתה עושה זה שחיתות! מה  מר ש. זינו:

 11 יבת ביניים, אתה מפריע חט ע:"מר ר. לוי, רה

 12 שחיתות ציבורית ושחיתות מוסרית!  מר ש. זינו:

 13 שלומי זינו, תצא החוצה פעם ראשונה. ע:"מר ר. לוי, רה

 14 אתה מתנהג באופן מושחת ובאופן פחדן! מר ש. זינו:

 15 לישית, תצא החוצה, תודה.פעם שניה, פעם ש ע:"מר ר. לוי, רה

 16 אני לא אצא, אתה תצא מר ש. זינו:

 17 חשבונות בנק מוסדות חינוך  ע:"ר. לוי, רהמר 

 18 אתה לא תגמור את הקדנציה, אני אצא. מר ש. זינו:

 19 חטיבת ביניים על שם דוד עמר. ע:"מר ר. לוי, רה

 20 מושחת מר ש. זינו:

 21 חברים, מועצת העיר מאשרת  ע:"מר ר. לוי, רה

 22 מושחת  זינו:מר ש. 

 23 חטיבת ביניים ב'" –נשר  פתיחת חשבון אשר ייקרא "עיריית ע:"מר ר. לוי, רה

 הצעת החלטה:
 .פ.ח מהחברה הכלכלית לנשר בע" – "נשרים"של  2018כספי לשנת הח "דואת ה םירשאמ

511463218. 
 

 הצבעה:
 בעד 8
 דגנ 0
 םיענמנ 0
 לא הצביעו 4
 הרשוא העצהה
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 1 תדון עם עצמך, למה אתה בא למועצת העיר? מר ש. זינו:

 2 על שם דוד עמר  ע:"מר ר. לוי, רה

 3 חתיכת פחדן! מר ש. זינו:

 4חשבון , מורשה החתימה ב523בנק מזרחי, סניף  500225008ר.מ.  ע:"מר ר. לוי, רה

 5מנהל חטיבת ביניים ב', מר רחמים בן אהרן, תעודת זהות 

 6. ב', 023967972וסגן המנהל הגברת מרגלית מגי גלנץ,  024133670

 7מועצת העיר מאשרת סגירת חשבון הבנק על שם חטיבת הביניים ב' 

 8 36, חשבון 712המתנהל בבנק הפועלים סניף 

 9 לא מספיק...  מר ש. זינו:

 10 בשקט. תהיה א. קאופמן:  'גב

 C. 11שנמנע  , מיB, מי שנגד A, מי שבעד יצביע 261 ע:"מר ר. לוי, רה

 12ולא מתלוננים ולא אומרים כלום, על מה אתם מקבלים משכורת?  מר ש. זינו:

 13 אדוני היועץ המשפטי  )מדברים ביחד, לא ברור( 

 14 הם מקבלים משכורת ואתה ... שלומי א. קאופמן:  'גב

 A ,A 15 ע:"מר ר. לוי, רה

 16 איך אתם יושבים כולכם בשקט? ינו:מר ש. ז

 17  שב בשקט כבר. א. קאופמן:  'גב

 18אתה יש לך מה לדבר? )מדברים ביחד, לא ברור(  לא יודע להתמודד,  מר ש. זינו:

 19 לא יודעים להתמודד, כולם פיונים. רצתם בבחירות, הבטחתם 

 20 תיזהר עם המלים שלך!  א. קאופמן:  'גב

 21 ת? את מדברת? ... ... את מדברת? את מדבר מר ש. זינו:

 22 

   הצעת החלטה:
 חטיבת ביניים ב' ע"ש –א. מועצת העיר מאשרת פתיחת חשבון אשר ייקרא "עיריית נשר 

. מורשי החתימה בחשבון זה יהיו 523( בבנק מזרחי, סניף 500225008דוד עמר" )ר.מ. 
(, וסגנ/ית המנהל/ת 024133670 ז"ת ,בן אהרן מנהל/ת חטיבת הביניים ב' )מר רמי רחמים

 (. 023956972 ז"ת ,)הגב' מרגלית מגי גלנץ
ב. מועצת העיר מאשרת את סגירת חשבון הבנק ע"ש חטיבת הביניים ב', המתנהל בבנק 

 . 36261חשבון מס'  ,712סניף  ,הפועלים
 

  הצבעה:
 בעד 9
 דגנ 0
 םיענמנ 0
 ועיבצהלא  3
 הרשוא העצהה
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 1 אישור הלוואה ותוכנית פיתוח - 4 'סמ אשונ

 2 הצעה מספר ארבע, אישור הלוואה ותוכנית פיתוח  ע:"מר ר. לוי, רה

 3 ...יושבים פה בתיאטרון בובות, הצגה של רועי לויאתם  מר ש. זינו:

 4מצב חוות דעת גזבר העירייה. שגית גליק יוצאת מהישיבה, שגית  ע:"וי, רהמר ר. ל

 5 צאת גליק יוצאת מהישיבה מאחר והיא נמ

 6 אני מבקש רשות לדבר אני אדבר. )מדברים ביחד, לא ברור( מר ש. זינו:

 7רים, שגית גליק ל על הזמן, חבחבל על הזמן, זה מה שהוא חיכה. חב ע:"מר ר. לוי, רה

 8  יצאה מהישיבה

 9ניגודי אתה לא רוצה שנשמיע את הביקורת על השחיתויות ועל ה מר ש. זינו:

 10 עניינים.

 11 ת גליק יצאה מהישיבהשגי ע:"מר ר. לוי, רה

 12 למה אתם מסתכלים רק בצד הרע. מר ל. נסימוביץ:

 13בבקשה, שלומי זינו,  בגלל ניגוד עניינים.שגית גליק יצאה מהישיבה  ע:"מר ר. לוי, רה

 14 דיון רציני. אנחנו מנסים  אנו מנסים לקיים

 15 תעשה לי טובה.רועי דקה,  מר ל. נסימוביץ:

 16 בבקשה ע:"מר ר. לוי, רה

 17אני מבקש רק דבר אחד, חבר'ה, אני מבוגר מכולם, לא יותר חכם  מוביץ:מר ל. נסי

 18מכולם, חס וחלילה, ככה אלוהים לא עשה לי אבל יש לי קצת ניסיון 

 19  בחיים, אני כבר שנה יושב באופוזיציה

 20 בקואליציה א. קאופמן:  'גב

 21 בקואליציה. ע:"מר ר. לוי, רה

 22י חמש שנים עם דוד עמר זכרונו סליחה, יחיאל אדרי, אני היית מר ל. נסימוביץ:

 23לברכה, גם היה אופוזיציה, היה קואליציה וכל זה, אבל השנה אני 

 24מסתכל רק דבר אחד, רק אתם מסתכלים בצד השחור, חבר'ה, זה 

 25 בן קצת, לא יכול צד ל , יש גםםבלתי אפשרי, יש ג

 26א לאז מה אתה רוצה, שנעזוב את המועצה, לא נהיה חברי מועצה?   מר ש. זינו:

 27לא נעשה את התפקיד שלנו? אין נציגות בוועדות, אין יהיה ביקורת? 

 28 ועדת ביקורת, מה אתה רוצה שנבוא לפה כמו דגים? 



   04-8666313חברת איגמי,                                                             עיריית נשרישיבת מועצת 
 כ   2019בינואר  29                                                                        תש"ף                        ג' שבט

 
 

12 

 1 עצמך...למה אתה ... תגיד לי,  מר ל. נסימוביץ:

 2שלומי זינו, תכבה את חברים, לאוניד, אני אומר לך, חבל על הזמן.  ע:". לוי, רהמר ר

 3  המצלמה ותצא החוצה בבקשה.

 4 רגע, הוא דיבר אלי, למה אתה לא נותן לי לענות לו? מר י. אדרי:

 5להגיד שעל אף ששלומי זינו גם לא מכבה את המצלמה אני מבקש  ע:"מר ר. לוי, רה

 6 ניגוד עניינים חשש ל על פיאני מבקש ממך 

 7 לא תיתן לי רשות... מר י. אדרי:

 8 אבקש ממך לצאת החוצה מהישיבה. ע:"מר ר. לוי, רה

 9 אתה מדבר על ניגוד עניינים? אתה חוצפן זינו:מר ש. 

 10 יש כאן חשש כבד לניגוד עניינים. ע:"מר ר. לוי, רה

 11 אתה חוצפן שאין כדוגמתו, מדבר על ניגוד עניינים... מר ש. זינו:

 12על פי חוות דעת היועמ"ש מר שלומי זינו חייב בהליך פש"ר לבנק  ע:"לוי, רהמר ר. 

 13 לף ₪ א 600נק לאומי מעל בהפועלים וב

 14-ואתה לא מדבר על שי אבוחצירה שדאגת לו, שדאגת לאבוחצירה ל מר ש. זינו:

 15 מיליארד שקל.  3

 16נמצא בהליך פשיטת רגל מולם ולכן הוא מתעקש לשבת והוא  ע:"מר ר. לוי, רה

 17 בישיבת מועצה של בנקים שהוא חייב להם כסף. 

 18זה דיבה, זה  מה שאתה אומרמיליארד שקל, מה שאתה אומר,  3על  מר ש. זינו:

 19 דיבה! 

 20 אני סבור שקיים ע:"מר ר. לוי, רה

 21 זה לשון הרע. מר ש. זינו:

 22 ניגוד עניינים ואני מבקש ממך לצאת החוצה.  ע:"מר ר. לוי, רה

 23 הרע.דיבה ולשון  מר ש. זינו:

 24 אני מבקש ממך... )מדברים ביחד, לא ברור( ע:"מר ר. לוי, רה

 25 לשי אבוחצירה  מר ש. זינו:

 26אתה מסכים שהוא ישב , יש חוות דעת!  שפיגלר, יש חוות דעת דיבה, ע:"רהמר ר. לוי, 

 27 בניגוד עניינים? )מדברים ביחד, לא ברור(

 28  למה שאני אשלם את החוב שלי והוא לא? דוברת:
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 1 מועצת העירחברים, חברים,   ע:"רה מר ר. לוי,

 2 להבדיל ממך... מר ש. זינו:

 3 מיליוני ₪ )מדברים ביחד, לא ברור( 40 מאשרת מסגרת הלוואה של  ע:"מר ר. לוי, רה

 4)מדברים ביחד, לא  יחיאל אדרי, בבקשה, הוא לא נותן לו לדבר

 5 מיליון ₪ מתוכם 40ברור( מועצת העיר מאשרת מסגרת הלוואה של 

 6 שניה אחת רי:מר י. אד

 7מיליוני ₪ כאשר מחצית  22-נטילת הלוואה בפועל בגובה של כ  ע:"מר ר. לוי, רה

 8)אחוזים( מבנק  1.895מיליון ₪ בריבית של  11-, כמגובה ההלוואה

 9מיליון ₪ בריבית  11  ומחצית מגובה ההלוואה, אני לא... לאומי

 10מיכה )אחוזים( מבנק הפועלים, כמו כן מס 0.4צמודה פריים מינוס 

 11מועצת העיר את גזבר העירייה, מר זאב זימל, להמשיך במו"מ ככל 

 12 שיצלח בידו. מישהו כיבה את האור. 

 13 אני רוצה ... לאוניד...אתה מאשר לי? ...  י. אדרי: מר

 14, מי שנמנע, חברים, להצביע B, מי שנגד להצביע Aמי שבעד להצביע  ע:"מר ר. לוי, רה

 15 , בבקשה. Cשנמנע ומי  B, מי שנמנע, מי שנגד Aבעד 

 16 שי אבוחצירה,  ושל להתמודד עם השחיתויות שלך זה מה שקורה ... מר ש. זינו:

 17 בבקשה רה"ע: מר ר. לוי,

 18אתה הולך ומקדם, מקדם מיזמים במיליארדים של שקלים, אתה  מר ש. זינו:

 19 ך ומקדם יזמים פרטיים במיליארדים.הול

 20 יע, תצביע. רק שניה, כשיגמר. בבקשה, תצב לוי, רה"ע: מר ר.

 21לוועדה לתכנון ובנייה  ,העובד שלו לשעבר ל,אתה שולח את המנכ"  מר ש. זינו:

 22 .מיליארדיםלקדם פרויקטים ב

 23 בבקשה, תצביע. לוי, רה"ע: מר ר.

 24אתה בא לדבר איתי על ניגוד עניינים? אתה מושחת... )מדברים ו מר ש. זינו:

 25על פי  על פי הפרוטוקול אתה היית בוועדה.ביחד, לא ברור( 

 26 הפרוטוקול אתה היית בוועדה. על פי הפרוטוקול רועי לוי... 

 27 
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 1 
 2 

 3ההצעה עברה. חברים... )מדברים ביחד, לא ברור( חברים, ישיבה  ע:". לוי, רהמר ר

 4 רבה. סגורה, תודה  892

 5 קידמתם פרויקט במיליארדים.  מר ש. זינו:

 6 יאללה, תודה רבה.  דוברת:

 7 

 8 ישיבה נעולה

________________ 9 

 10 רועי לוי

 11 ראש עיריית נשר

 הצעת החלטה:
ה בפועל וואמיליוני ₪ מתוכם נטילת הל 40מועצת העיר מאשרת מסגרת הלוואה של 

₪( בריבית  ינוילימ 11-מיליוני ₪ כאשר כמחצית מגובה ההלוואה )כ 22-בגובה של כ
₪( בריבית  ינוילימ 11-מבנק לאומי וכמחצית מגובה הלוואה )כ - 1.895%קבועה של 

מבנק הפועלים. כמו כן, מסמיכה מועצת העיר את גזבר  - 0.4%צמודת פריים מינוס 
 ך במו"מ ככל שיצלח בידו. משיהעירייה, מר זאב זימל, לה

 
   הצבעה:

 בעד 8
 דגנ 0
 ענמנ 0
 לא הצביעו 4
 
 הרשוא העצהה


